
 
 

 

 

คู่มือประชาชน  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ



 
 

คู่มือประชาชน  

การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณผีู้ขอจดทะเบียนเป็น

บุคคลธรรมดา 

หนว่ยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

-------------------------------------------------------------------------------- 

๑.ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิช พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๒.หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๓.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว) 

๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 

๕.กฎหมายที่ใชอ้ านาจการอนุญาตหรอืที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.

๒๔๙๙ 

 ๒) พ.ร.ฎ.ก าหนดกิจการเป็นพาณชิย์กิจ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ.๒๕๑๕) เรื่องก าหนดพาณิชย์ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 ๔.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) เรื่องก าหนดพาณิชย์กิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

 ๕. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.

๒๕๕๓ 

 ๖. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.

๒๕๕๒ 

 ๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการแต่งตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ

นายทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๘. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ.๒๕๕๕  
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๙. ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

 ๑๐. พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

 ๑๑. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๖. ช่องทางการใหบ้ริการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๒๐ โทรศัพท์ 

๐๔๔๒๗๔๐๑ 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. 

๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

 ๑) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ 

(มาตรา ๑๑) 

 ๒) ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้ยื่นจดทะเบียน

แทนก็ได้ 

 ๓. ใหผู้้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 ๔. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามรถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่

หรอืดาวนโ์หลดจาก WWW”dbd.go.th 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้

ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้

ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
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๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให้บริการ 

ส่วนงาน/

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจาณา

เอกสาร/แจ้งผล 

๓๐ นาที - - 

๒ การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 

๕ นาที - - 

๓ การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรยีมใบส าคัญการ

จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/

ส าเนาเอกสาร 

๑๕ นาที - - 

๔ การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณชิย์ให้ผูท้ี่ยื่นค าขอ 

๑๐ นาที - - 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ๖๐ นาที 

๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 ๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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 ๙.๒ เอกสารอื่นๆส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

(แบบ บทพ.) 

กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒ หนังสือใหค้วามยินยอมให้

ใช้สถานที่ตัง้ส านักงานแหง่

ใหญ่โดยใหเ้จ้าของร้านหรอื

เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม

และให้พยานลงชื่อรับรอง

อย่างนอ้ย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจ 

๓ ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดง

ให้เห็นว่าผู้ใหค้วามยินยอม

เป็นเจ้าบ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่าหรอื

เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความยินยอมพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจา้บ้าน) 

๔ แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้

ประกอบพาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญบริเวณ

ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕ หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากรแสตมป์ ๑๐ 

บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ หนว่ยงาน

ภาครัฐผูอ้อก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับจรงิ 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หนว่ยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

๖ ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบ

อ านาจ(ถ้ามี)พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการ

ปกครอง 

๐ ๑ ฉบับ - 

๗ ส าเนาหนังสอือนุญาตหรอื

หนังสือรับรองให้เป็นผู้

จ าหน่ายหรือใหเ้ช่าสินค้า

ดังกล่าวจากเจา้ของสิขสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขายหรือใหเ้ช่า

หรอืส าเนาใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวลรัษากรหรอื

หลักฐานการซือ้ขายจาก

ต่างประเทศพร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขายหรอื

ให้แผ่นซีดีแถบ

บันทึกวีดีทัศน์

แผ่นวดีิทัศน์แผ่น

วิดิทัศนด์ีวีดหีรอื

แผ่นวดีีทัศน์ระบบ

ดิจทิัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับบการ

บันเทิง 

๘ หนังสือชีแ้จงขอ้เท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของเงินทุนและ

หลักฐานแสดงจ านวน

เงินทุนหรอือาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท าบันทึก

ถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

ของแหล่งที่มาของเงนิทุน

พร้อมแสดงหลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุนก็ได้ 

- ๑ ๐ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี

หรอื

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญ

มณี) 
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๑๐. ค่าธรรมเนียม 

 ๑. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน(ค าขอละ) ๕๐ บาท 

 ๒. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) ๓๐ บาท 


